ZPRAVODAJ
FARNOSTI
při bazilice minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy Jablonné v Podj.

7/2016

ÚVODNÍ SLOVO
Milí farníci,
v první polovině června proběhly v poklidu 3 události. Nejprve sjezd
motorkářů uvedený vystoupením mažoretek. Měl jsem radost, že obě
skupiny braly vážně Boží skutečnost a s vděčností přijaly pro sebe a své
nástroje požehnání. Pak následovala pokojná Noc kostelů. Další stovky lidí
mohly obdivovat krásu naší baziliky, její podzemí, prohlédnout si pěkné
výstavy a aspoň částečně zažít Nepál. Děkuji všem, kteří jste se na organizaci
Noci kostelů podíleli, zvláště Karlu Spalovi.
Za sv. Zdislavou přijela i česká šlechta. Zvláště rod Černínů byl široce
zastoupen. Celkově byla pouť skromnější než vloni, ale zase srdečnější.
I o prázdninách budou v naší bazilice poutě. Po již tradiční pouti Němců
(10.7.), přijedou též Slováci (12.7.) a na začátku srpna mládež z Kanady
vracející se ze Světových dnů mládeže v Krakově. Modleme se za toto
setkání mladých s papežem Františkem.
23.7. přijdou ke sv. Zdislavě prosit o posilu a uzdravení nemocní. Tuto pouť
povede opět biskup Jan Vokál a při Mši svaté bude udílet svátost pomazání
nemocných. V červenci by též měly být pokřtěné naše katechumenky
Monika Begalová a Dominika Horvátová, které zdárně dokončují přípravu na
svátosti.
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V srpnu se můžeme těšit na Vavřineckou pouť (7.8.) a novokněžské
požehnání našeho bratra Hyacinta. Den na to přijedou do Jablonného bratři
a sestry františkáni, aby s námi oslavili zakladatele řádu kazatelů – sv.
Dominika. Letošní 800. výročí založení dominikánského řádu vnímáme jako
závazek pro budoucí předávání radostné zvěsti o otevřené náruči milujícího
Boha a o Ježíši Kristu – cestě, která k Otci vede. Paní Zdislava z Lemberka a
její manžel Havel o tom byli bytostně přesvědčeni a věděli, že další rozvoj
Jablonského kraje závisí na přijetí tohoto Božího pozvání. I my je v tom
můžeme následovat.
Spolu s bratry Vám přeji krásný čas dovolených a prázdnin. Ať Vás Pán
ochraňuje a žehná + Vám.
P. Pavel Maria Mayer OP

AKTUÁLNÍ DĚNÍ VE FARNOSTI
4.7.

Společenství živého růžence – po nešporách na faře

10.7.

Německá pouť ke sv. Zdislavě (11:30)

16.7.

Křest Dominiky Horvátové

23.7.

Pouť nemocných ke sv. Zdislavě (11.00)

30.7.

Křest Moniky Begalové a svatba manželů Begalových

1.8.

Společenství živého růžence

7.8.

Svatovavřinecká pouť s udílením novokněžského požehnání

8.8.

Slavnost svatého Otce Dominika s františkánskou rodinou

13.8.

Svatba Richarda M. Cullimora a Jany Krejčové v 11.30 v bazilice

Společenství Modliteb matek se sejde po letních prázdninách.
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2. – 5. 6. Tanambourrée Varnsdorf
Tanambourrée ve Varnsdorfu je festival scénického tance a letos zde
proběhl již 18. ročník. Soubory z celé republiky zde vystupovaly jak
v městském divadle, tak i v exteriérech města a v tělocvičnách a sálech
probíhaly taneční workshopy. Ubytování a stravování bylo zajištěno na
internátech a my jsme si užili krásný a podnětný festival.

10.6. Noc kostelů
I letos jsme se zapojili do celostátní akce Noci kostelů. Pro návštěvníky jsme
zpřístupnili obě výstavy v ambitech kláštera, podzemí baziliky, otec Pavel
vedl komentované prohlídky i žehnání městu a kraji. Vedle baziliky,
v zahrádce u kaple jsme s dětmi připravili nepálskou restauraci/dhabu. Od
dárců se nám sešlo 3 216 Kč a 12 €, které zašleme horské nemocnici
v Nepálu. Všem moc děkujeme za pomoc i spoluvytváření milé atmosféry.
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11. – 12. 6. Divadelní workshop
Sobotu a neděli jsme věnovali intenzivní práci na představení komunitního
divadla Nové příběhy z Petrovic a Lückendorfu, které uvedeme v září na
divadelním festiválku v Petrovicích a následně v Zittau a Lückendorfu.
Soubor se nám ustálil na devíti českých a 9 německých účastnících. Chceme
tímto poděkovat i ZŠ praktické za nedělní propůjčení tělocvičny.
17., 18. 6. a 2.7. Návštěva
V rámci 3. ročníku krompašského Jarmarku bylo možné navštívit představení
krompašského divadla Ďas, na kterém se také podílíme. Předpremiéra byla
v pátek 17.6. od 20:30 na sále restaurace Hřebenovka v Krompachu,
premiéra pak následující den tamtéž od 19:00.
Na stejném místě hru uvedeme ještě 2. 7. od 19:00 při příležitosti 9. ročníku
Cyrilometodějských slavností.
Přejeme všem, aby si o letní dovolené či prázdninách odpočinuli a nabrali sil
a inspirací pro další období.
za Centrum sv. Zdislavy i farnost Karel Spal a P. Pavel Maria OP

 Pouť motorkářů a vystoupení mažoretek

Za černobílé fotografie z farnosti děkujeme br. Mgr. Karlu Šimonovi.
Příspěvky do zpravodaje můžete zasílat na Miloslava Žantu, m.zanta @volny.cz
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